
 

BAB IV 

HASIL DAN ANALISA 

   

4.1 KONFIGURASI IP 

Untuk pemberian IP pada Mikrotik Routerboard 

dilakukan secara otomatis (dhcp) dan  manual (static), 

namun untuk terkoneksi ke Internet Mikrotik 

menggunakan dhcp client karena IP sudah diberikan 

laboratorium dan jika diganti secara static maka tidak bisa 

terkoneksi ke Internet dan untuk menghindari IP yang sama 

agar tidak terjadi eror . Maka dipakailah konfigurasi static 

dan manual seperti berikut :  

  

 

Gambar 4.1. konfigurasi IP pada Mikrotik Master



 

Pada gambar diatas adalah IP yang digunakan untuk konfigurasi server pada 

implementasi ini. Pada kolom interface terdapat 4 interface yang digunakan yaitu wlan1, 

ether 4, ether 2, ether 1. Pada Wlan1 diberikan IP secara manual namun dikonfigurasi dhcp 

server  untuk memberikan IP secara otomatis (dhcp) kepada client ataupun router yang 

nantinya terhubung dengan server (Router master). Ether 2 dan 1  dikonfigurasi dhcp 

Client untuk mendapatkan IP dari ISP ataupun laboratorium yang berguna untuk 

memberikan access Internet, sedangkan ether 4 digunakan untuk konfigurasi Mikrotik 

saja. Sebenarnya hal ini opsional karena penulis menggunakan ether 4 untuk membedakan 

dan memonitoring konfigurasi benar dilakukan ataupun terjadi kegagalan. 

Perancangan Load Balancing  

Untuk perancangan load balancing menggunakan konfigurasi dns, memberikan 

gateway, penandan paket. Berikut ini adalah konfigurasi dns, memberikan gateway, 

penandan paket : 

Dns (Domain Name System) 

Untuk setting DNS menggunakan Winbox berikut ini adalah konfigurasinya:  

 

Gambar 4.2. konfigurasi DNS 

 



 

Gambar di atas adalah konfigurasi yang digunakan untuk menerjemahkan nama 

domain. Pada server isikan sesuai IP yang didapat dari ISP tadi. Sedangkan Dyanamic 

servers sudah terisi secara otomatis yang diberikan dari ISP, dan setiap ISP memberikan 

dua (2) Dyanimic Servers. Kemudian “centang” Allow Remote Request berfungsi untuk 

memungkinkan Mikrotik menjadi DNS cache, sehingga mengarahkan DNS komputer ke 

IP Mikrotik untuk mengakses  lebih cepat, Khusunya untuk DNS yang sudah terekam 

dicache Mikrotik. 

 

 

Routes 

Untuk membuat jalur (routes) kedua ISP maka konfigurasi Mikrotik seperti berikut :  

                               

Gambar 4.3. konfigurasi IP Routes 

 

Pada gambar diatas bagian Gateway diisi IP ether 1 (172.67.4.25)dan ether 

2(172.67.4.26) secara bersama dan Check Gateway diisi dengan ping. Konfigurasi ini 

berfungsi mekanisme pengiriman paket data yang ditransmisikan dari jaringan satu ke 

jaringan lain. Jika konfigurasi sudah selesai dapat diliat pada gambar dibawah ini : 

     

        

Gambar 4.4. Hasil konfigurasi IP Routes 



 

 

Mangle Dan NAT 

Konfigurasi mangle adalah menandai paket data masuk (INPUT) dan paket data 

keluar (OUTPUT), konfigurasi ini dapat dilakukan dengan cara seperti berikut : 

 

              Gambar 4.5. konfigurasi Mangle input 

 

Pada Gambar di atas pada tab menu General, Chain dirubah menjadi input 

kemudian pada In Interface diganti dengan ether 1  kemudian pada tab menu Action, Action 

diganti mark connection sedangkan New Connection Mark dirubah menjadi ke_isp1. 



 

 Gambar 4.6. 

konfigurasi Mangle input 

 

Kemudian untuk menandai paket yang kedua, Pada Gambar di atas pada tab menu 

General, Chain dirubah menjadi input kemudian pada In Interface diganti dengan ether 2.  

kemudian pada tab menu Action, Action di ganti mark connection sedangkan New 

Connection Mark dirubah menjadi ke_isp2. Konfigurasi input sudah selesai. Selanjutnya 

untuk konfigurasi Output tidak jauh berbeda. 

 

 

 



 

   

Gambar 4.7. konfigurasi Mangle Output 

 

Kemudian untuk menandai paket OUTPUT yang pertama Pada Gambar di atas pada 

tab menu General, Chain dirubah menjadi output kemudian pada connection Mark diganti 

dengan ke_isp1. Selanjutnya untuk OUTPUT yang kedua pada tab menu General, Chain 

dirubah menjadi output kemudian pada connection Mark diganti dengan ke_isp2. 

Berpindah ke Tab menu action dilakukan konfigurasi sama seperti penandaan paket INPUT 

. 



 

 

Gambar 4.8. Hasil konfigurasi Mangle Input dan Output 

 

Seperti inilah konfigursi mangle jika sudah dikonfigurasi, mangle ini berfungsi 

untuk menandai paket yang masuk dan keluar supaya tidak terjadi penumpukan paket data 

disalah satu ISP. Maka dari itu mangle dikonfigurasi supaya ISP satu dan ISP dua dapat 

berbagi tugas dan dapat berjalan seimbang.  

 

 

 

Setelah penandaan paket kemudian konfigurasi NAT, konfigurasi NAT dapat 

dilakukan seperti gamabar berikut : 

 

 



 

              

      Gambar 4.9. konfigurasi Firewall NAT 

 

Pada gambar di atas tidak jauh berbeda dengan konfigurasi mangle yang 

membedakan adalah chain diganti menjadi srcnat kemudian out-interfaces diganti ether 1 

dan ether 2  kemudian dibagian tab menu action diganti masquerade dan new mark 

connection diganti ke_isp1 dan ke_isp2. NAT berfungsi sebagai translasi sebuah IP address, 

sehingga dengan adanya NAT ini IP address private dapat dengan mudah mengakses alamat 

IP public. 

Dalam konfigurasi tersebut ada action=masquerade ini berfungsi untuk 

menghubungkan ip local menuju ke Internet dengan  perantara ip public. sedangkan 

chain=srcnat adalah jenis NAT yang dilakukan pada paket yang berasal dari natted jaringan. 

Sebuah router NAT akan mengganti sumber alamat IP pribadi dari paket dengan alamat ip 

public baru.[6]  

Failover  

Setelah melakukan konfigurasi firewall NAT selanjutnya konfigurasi failover, 

failover ini berfungsi sebagai sistem proteksi untuk menjaga apabila link utama terganggu, 

secara otomatis akan memfungsikan jalur cadangan. Konfigurasi failover dapat dilakukan 

seperti berikut: 



 

  

 

Gambar 4.10. konfigurasi failover 

 

Pada gambar diatas Gateway diisi dengan IP ether 1 kemudian Routing Mark 

diubah menjadi ke_isp1. Selanjutnya copy konfigurasi tersebut dan ubah Gateway = ether 

2 dan Routing Mark diubah menjadi ke_isp2. Setelah melakukan konfigurasi di atas, maka 

akan didapatkan hasil gambar dibawah ini. 

       

Gambar 4.11. hasil konfigurasi failover 



 

 

WDS 

Setelah melakukan konfigurasi load balancing, selanjutnya mengkonfigurasi 

WDS, ada beberapa hal yang di atur untuk mengkonfigurasi Mikrotik Master dan dua 

Mikrotik Slave  hal ini antara lain Bridge dan firewall NAT . Pertama-tama yang akan diatur 

adalah Mikrotik Master untuk melakukan bridging dan pengaturannya sebagai berikut: 

Wireless pada Mikrotik harus di hidupkan terlebih dahulu dengan pilih tab 

kemudian pilih centang. Kemudian membuat bridge untuk WDS, Dan  pada  wireless 

dikonfigurasi  profil wireless yang akan diseberkan ke client dan Mikrotik slave.  

    

 

Gambar 4.12. Enable wireless 

   



 

 

Gambar 4.13. konfigurasi Profil bridge 

              

Gambar 4.14. konfigurasi Profil bridge (rstp) 



 

        

Gambar 4.15. konfigurasi bridge 

          

Gambar 4.16. hasil konfigurasi bridge 

Gambar di atas menunjukan bahwa konfigurasi Bridge pada Mikrotik master sudah 

selesai. Selanjutnya konfigurasi profil wireless untuk koneksi antar router ataupun koneksi 

client, berikut konfigurasi yang dilakukan : 

 



 

            

               Gambar 4.17. konfigurasi Ap bridge pada Mikrotik Master 

 

Pada  Gambar diatas ditunjukan pada Mode diganti dengan AP Bridge, hal ini 

berfungsi karena mode tersebut digunakan sebagai access point atau pemancar yang bisa 

melayani banyak client atau disebut juga dengan PTMP (Point To Multi Point). Kemudian 

SSID diganti dengan “Pejuang Proyek”, SSID ini berfungsi sebagai nama dari wireless 

implementasi ini. Kemudian security profil diganti dengan security profile  yang sudah 

dibuat. Selanjutnya pilih tab menu WDS pada WDS Mode diganti menjadi dynamic dan 

pad WDS Default Bridge diganti dengan bridge yang sudah dibuat tadi. 



 

           

Gambar 4.18. konfigurasi WDS mode 

 

Ada dua pilihan WDS Mode yaitu static dan dynamic. Namun pada implementsi 

kali ini penulis menggunakan mode dynamic, mode dynamic dipilih karena dalam 

konfigurasi lebih sederhana. Selanjutnya setelah konfigurasi WDS selesai, langkah 

selanjutnya adalah konfigurasi DHCP server untuk jaringan ini, langkah ini sama halnya 

dalam membuat DHCP server seperti biasanya namun yang membedakan adalah pada 

menu DHCP Server Interfaces-nya diganti menjadi bridge yang telah dibuat tadi, hal ini 

karena mencakup koneksi Point To Multi Point (PTMP). 



 

              

Gambar 4.19. konfigurasi DHCP server 

 

               

Gambar 4.20. Hasil konfigurasi DHCP server  

 

Setelah konfigurasi DHCP, selanjutnya konfigurasi Firewall NAT, sama dengan 

konfigurasi pada Load Balancing namun yang membedakan adalah pada menu Out-

Interface diubah menjadi All Ethernet, hal ini berfungsi agar koneksi dapat berjalan 

didalam ether1 ataupun ether2, dan jika salah satu ether loss connection, maka salah satu 

ether akan mem-beck up-nya. 



 

                     

Gambar 4.20. konfigurasi NAT 

 

Konfigurasi untuk Mikrotik Master sudah selesai selanjutnya konfigurasi untuk 

Mikrotik slave, pada Mikrotik slave konfigurasi yang dilakukan adalah mengaktifkan 

wireless kemudian konfigurasi wireless profile kemudian pada tab menu wireless, mode 

diubah menjadi station wds. Hal ini karena mode station wds sebagai penerima/client dari 

sebuah Access Point yang mengaktifkan protokol WDS. Kemudian pada SSID dan Security 

Profil  diubah menjadi SSID yang sama dengan Mikrotik Master. Hal ini bertujuan agar 

saat client berpindah pindah ke posisi mana pun yang terdeteksi dengan jaringan ini akan 

tetap terhubung walaupun berpindah dari Mikrotik lain ke yang lainnya.  



 

              

Gambar 4.21. konfigurasi wireless wds Pada Mikrotik slave 

Setelah melakukan konfigurasi di atas, selanjutnya konfigurasi DHCP client. Dhcp 

client berfungsi untuk mendapatkan alamat IP dari DHCP Server agar dapat menyalurkan 

koneksi dan memperluas cover area wireless. 

 

Gambar 4.22. konfigurasi DHCP client  



 

 

Pada menu Interface, Interface yang dipilih adalah wlan1 yang berarti 

WirelessLan1, hal ini dipilih karena koneksi menggunakan jaringan wireless tidak 

menggunakan jaringan kabel.  

Untuk mengatur Mikrotik Slave2 sama seperti melakukan pengaturan pada 

Mikrotik Slave1. Tidak ada yang membedakan dari konfigurasi yang membedakan. Setelah 

melakukan pengaturan pada Mikrotik Master akan muncul interfaces baru.  

 

 

           

Gambar 4.23. hasil konfigurasi DHCP server 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2 Hasil dan pengujian  

Setelah selesai melakukan konfigurasi akan didapat hasil seperti gambar, pada 

gambar tesebut menunjukan jika ether1 dan ether2 terkoneksi semua. Sedangkan WDS 

juga berhasil dikonfigurasi. 

              

 

Selain melihat dari interface juga dilakukan pengujian ping dari cmd client seperti 

gambar dibawah ini: 

 

Gambar 4.2.2 uji coba tes ping 

Dan juga melakukan uji kecepatan bandwidth yag didapatkan oleh client dan 

didapat seperti gambar 4.2.3 Dari gambar tersebut menjukan client memiliki kecepatan 

unduhan mencapai 0.18 mbps dan unggahan mencapai 0.07 mbps. 



 

 

Gambar 4.2.3 uji coba speed tes 

 

Pengujian juga dilakukan dengan cara mencabut salah satu kabel yang terhubung 

ke ISP1. Dan didapat seperti gambar 4.2.4, pada gambar tersebut menunjukan hasil saat 

kabel dari server ke ISP1 dilepas maka dilihat dari speed test didapat membutuhkan proses 

dari download menuju perhitungan upload. 

 

Gambar 4.2.4 uji coba ISP1 dimatikan 

  

Selain mencabut kabel penghubung dari server ke ISP 1 dalam pengujian juga 

mencoba mencabut kabel penghubung dari server ke ISP 2. Hasil yang di dapat seperti 

gambar 4.2.5. dalam gambar tersebut menunjukkan hasil saat kabel dari server ke ISP2 

dilepas maka dilihat dari speed test didapat masih tetap berjalan berarti failover yang 

dilakukan berhasil.  



 

 

Gambar 4.2.5 uji coba ISP2 dimatikan 

 

 

Gambar 4.2.6 client yang terhubung 

 

 

Pada jaringan WDS didapat banyak yang terhubung dengan perangkat. Namun 

pada Router Mikrotik Slave1 dan Slave2 tidak bisa memonitoring siapa saja yang 

terhubung dan melakukan koneksi. Pada saat Client melakukan perpindah dari Router satu 

ke Router lain client tidak merasakan perpindahan.   

 



 

 

 

 

 

Namun pada saat client berada di Router Master, client merasakan kecepatan Internet stabil dan 

lebih cepat dibandingkan pada saat berada di Router Slave. Dari pengujian yang dilakukan sudah 

sesuai dengan yang diinginkan, dilihat dari client dapat terkoneksi Internet, dapat 

diimplementasikan, failover dapat berjalan meskipun pada saat client berada di Router mana 

penulis tidak dapat membuktikannya 


